
Tjessem Equestrian holder til i Rogaland, drives av Kristi og Frida Tjessem, og ble stiftet i 
desember 2015. Vi eier 6 hester, og driver med litt av hvert. I utgangspunktet rir vi sprang, men 
har prøvd oss litt på feltritt (gøy!), og har nylig overtatt en travhest som vi håper har lyst til å 
trave igjen. 

Formålet med selskapet var egentlig trening, kjøp og salg av hest, men
endret retning allerede i midten av 2016. Da fant Kristi utdanningen
Hesteterapeut ved Nordisk Heste- og Hundeterapiskole, og fant
dermed sitt kall i livet - å hjelpe hester og eiere til en bedre hverdag.
Utdanningen ble fullført i 2019, men hun har jobbet fulltid etter at
første skoleår ble fullført. Målet er alltid at hesten skal ha det bedre
etter en behandling, og få utnytte sitt fulle potensial - uansett om det
er en høyt presterende sportshest, en hobbyhest eller en rideskolehest.
Alle hester er like viktige for sin eier. 

I 2017 bestemte Frida seg for hva hun ville bli, og valget endte på 
hovslager. For henne gikk turen til Hedemarken Hestesenter, og etter 2 år
med kurs og praksis besto hun eksamen som best i klassen. Frida er 
ekstremt nøye, og har som visjon å gjøre hverdagen til hestene bedre. 
Med riktig tilrettelegging av vinkler og type sko, jobber hun tett med eier
og veterinærer for at alle hester skal ha det optimalt. 

I tillegg til hvert vårt, driver vi også med et par andre ting. Vi tar i mot 
hester i trening og for salg, selger kraftfôr, og hjelper til med trening og 
undervisning hjemme hos eier. Noen av hestene kommer hit med et 

problem som eier trenger hjelp med å løse, og det kan enten være kroppslig eller mentale 
problemer. Med Kristi’s rehabiliteringsutdanning kan vi ta i mot hester med sykdomshistorie, eller
hjelpe til med å finne utav årsaken til et problem. Og siden Frida er hovslager kan hun hjelpe 
med sin kunnskap om balansering av høver og skoing.
Andre hester kommer hit fordi eier skal på reise, trenger
hjelp til innridning, eller rett og slett ikke har tid til
hesten i en viss periode. 

Vi driver fortsatt veldig smått med kjøp og salg av hest,
og de få hestene vi selger er vi ekstremt opptatt av å
finne rett hjem til. Det har skjedd at vi ikke har klart å
finne riktig hjem, og da får hesten heller bli hos oss.
Derav våre 6 hester (det er minst 2 for mye….). 



I 2018 bestemte vi oss for å bedekke den ene hesten til
Kristi, og dermed startet også et nytt kapittel for 
bedriften. Vi driver med avl i veldig liten skala, og har 
kun 1 hoppe å avle på. Hun har gått drektig hvert år 
siden 2018, og fikk et velskapt hingsteføll i 2019. Hun 
mistet dessverre 2020-føllet som foster, og 2021-føllet 
etter 3 dager til føllsyken. Hun er derimot drektig igjen,
og vi ser frem mot sommeren med en skrekkblandet 
fryd.

Når man jobber med hest, blir det lange dager, men 
det er veldig verdt det. Det finnes ikke noen bedre følelse enn når du vet at du har gjort en 
forskjell for en hest, enten ved å endre balansen i høvene eller løsne opp spenninger som skaper 
ubehag. Vi har verdens beste jobb. 
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